معلومات عامة

جيجر -لوكولتر تقدّم "في حركة دائمة "In Perpetual Motion -
فيديو جديد من بطولة بيندكت كامبرباتش
تجسيد روح جيجر -لوكولتر الجديدة في ساعة
"بوالريس بيربتشوال كالندر"

•

ومشوق من بطولة صديق الدار
تغتنم جيجر -لوكولتر مناسبة إطالق ساعة "بوالريس بيربتشوال كالندر" لتقديم مقطع فيديو قصير
ّ
بيندكت كامبرباتش بعنوان "في حركة دائمة  ،"In Perpetual Motion -وهو مستوحى من التطور المستمر للطبيعة وعالقتها
بالوقت.

•

المتدرج،
صل مطلي بالالكر األزرق
تُثرى مجموعة "بوالريس" بساعة تقويم دائم جديدة من الذهب الوردي أو الفوالذ وميناء مف ّ
ّ
وتعمل بالحركة األوتوماتيكية الجديدة  -كاليبر .868AA

•

تتميّز ساعة "بوالريس بيربتشوال كالندر" الجديدة بتصميم رياضي وأنيق يستوفي كل متطلّبات المغامرات اليومية.

ا
احتفاال بإطالق ساعة "بوالريس بيربتشوال كالندر" الجديدة ،أعدّت جيجر -لوكولتر مقطع فيديو يخطف األنظار ونسبت إليه عنوان "في حركة
دائمة  ."In Perpetual Motion -وشارك بيندكت كامبرباتش ،وهو صديق الدار منذ مدة طويلة ،في تمثيل هذا الفيديو الذي يركز على مفهوم
الوقت وعالقته بثالث بيئات طبيعية :البحيرات والغابات والسماوات.
مثيرا يترجم
صا
في هذا الفيديو ،يبحر بيندكت كامبرباتش في كل بيئة من هذه البيئات مرتدياا ساعة "بوالريس بيربتشوال كالندر" بينما يروي ن ا
ا
مفاهيم الحركة والعمل الدائمين ،كالدورات األبدية ومفهوم الوقت المتغيّر باستمرار على النحو المتجسّد في العالم الطبيعي.
تُذ ّكرنا مختلف أشكال األجرام السماوية بأن إدراكنا لمرور الوقت وقياسه بنُ ُ
ظم التقويم وساعات الحائط أو الطاولة وساعات اليد يخضع لوتيرة
دوران الكون والدورات المنتظمة للظواهر الفلكية ،مما يشهد على العالقة الخفية القائمة بينها وبين األوديسة النجمية  Stellar Odyssey -لدار
جيجر -لوكولتر.
ضبط الوقت الدائم
في عام  ،2022أضافت جيجر -لوكولتر آلية تقويم دائم للمرة األولى إلى مجموعة ساعات "بوالريس" الرياضية واألنيقة .وتتميّز ساعة "بوالريس
المتدرج يعتمد السمات الجمالية لساعة "بوالريس مارينر ميموفوكس"
بيربتشوال كالندر" بميناء أنيق الفت للنظر مطلي بالالكر األزرق الغامق
ّ
مجوفة ا
قليال لعرض التقويم.
حضور حازم وعقارب هيكلية
المزودة بعالمات ساعات بارزة ذات
وموان فرعية ّ
ّ
ٍ
ٍ
ويسر األنظار ويذ ّكر بأصول
توخياا للتوازن والوضوحُ ،وضع مؤشر أطوار القمر عند عالمة الساعة  6ليك ّمل مؤشرات التاريخ واليوم والشهر
ّ
التقويم المرتبطة بالظواهر الفلكية.
يرى بيندكت كامبرباتش أن ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس بيربتشوال كالندر" الجديدة قد تكون الساعة المثالية ،ويوضح ا
قائال" :يتحرك العالم
بسرعة كبيرة وعالقتنا به تتغير باستمرار يو اما بعد يوم .وسواء أكنت أجري أم أقرأ أم أجلس ساك انا أتأمل العالم ،فإن ساعة "بوالريس بيربتشوال
كالندر" تتكيّف حقاا مع جميع الظروف وستمنحني المعلومات األساسية التي أحتاجها كل يوم".
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أتاحت حركة الدار األوتوماتيكية الجديدة ،جيجر -لوكولتر كاليبر  ،868AAإضافة العرض االرتجاعي ألطوار القمر في نصف الكرة الجنوبي إلى
ّ
وتعزز هذه الحركة الجديدة الطابع الوظيفي لساعة "بوالريس بيربتشوال كالندر" وتوفر
العرض الكالسيكي ألطوار القمر في نصف الكرة الشمالي.
احتياطي طاقة أكبر يكفي  70ساعة من التشغيل الذاتي .وسعياا إلى االرتقاء بأناقة الميناء وجماله الالفت للنظرُ ،
طرح القفص البالغ قطره  42مم
بالفوالذ أو الذهب الوردي ُ
وز ّود بعروات "تبديل سريع" لألحزمة القابلة للتبديل .وباإلضافة إلى الحزامين المقدَّمين مع كل ساعة – حزام من المطاط
وحزام من جلد التمساح مع طراز الذهب الوردي وحزام من المطاط وسوار من الفوالذ مع طراز الفوالذ – ثمة مجموعة من أحزمة جلد العجل
تسهل على مرتدي الساعة إضفاء طابع شخصي عليها وتكييفها مع كل مغامرة يومية.

نبذة عن األوديسة النجمية Stellar Odyssey -
تشيد جيجر -لوكولتر في عام  2022بالظواهر الفلكية التي تكمن في صميم كل طريقة تستعين بها البشرية في قياس الوقت .منذ أوائل أيام إنشاء المصنع ،حظيت
الوظائف الفلكية بدور بارز في إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتها جيجر -لوكولتر ،بد اءا من العرض البسيط ألطوار القمر إلى التقاويم الدائمة شديدة التعقيد،
ومعادلة الوقت ،وخرائط السماء ،ودورتي الشهر القمري العُقَدي والشهر القمري الحضيضي .وأتقن صنّاع ساعات الدار العريقة وحدات قياس الوقت الثالث -
متطورة ودقيقة تحاكي هذه الظواهر الفلكية وتنبئ حتى بحدوثها .وفي هذا العام ،تخوض
الشمسية والقمرية والفلكية  -ولطالما وظفوا إبداعهم في ابتكار آليات
ّ
جيجر -لوكولتر أوديسة نجمية  Stellar Odyssey -بمعرض غامر وسلسلة من الفعاليات التي تستند إلى موضوعات معيّنة وعالقات تعاون ملهمة مع فنان
ا
فضال عن برنامج مثير لالهتمام ينطوي على حلقات عمل استكشافية في ورشة أنطوان  ،Atelier d’Antoine -تتناول
تشكيلي وخبير في خلط المشروبات،
موضوع السماء .األوديسة النجمية  Stellar Odyssey -هي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحويل غموض النظام الكوني إلى روائع ميكانيكية دقيقة للمعصم.

نبذة عن ساعة "بوالريس بيربتشوال كالندر"
ص ّممت لخوض المغامرات اليومية ،والتي ما فتئت تضم إصدارات
ألول مرة آلية تقويم إلى مجموعة "بوالريس" التي ُ
في عام  ،2022تضيف جيجر -لوكولتر ّ
جديدة منذ أن ُ
طرحت في عام  ، 2018مما يترجم روح ساعات الغوص التاريخية للدار العريقة إلى أشكال معاصرة .وتتميّز مجموعة "بوالريس" بتوليفة من
الخصائص المتينة والسمات الجمالية المتميّزة وأعادت تحديد رموز الساعة الرياضية األنيقة والعصرية .والتقويم الدائم هو وظيفة ساعاتية معقّدة وهامة وشائعة
وحاسوب ميكانيكي مصغّر يعرض التاريخ الصحيح دائ اما ويتولى تلقائيًّا ضبط األشهر التي يختلف عدد أيامها وحتى السنوات الكبيسة .وال يحتاج إلى تصحيح يدوي
حتى عام  2100ثم بعد  400عام آخر .وتعمل ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس بيربتشوال كالندر" األوتوماتيكية بحركة جيجر -لوكولتر كاليبر  868AAالتي
المتدرج لضمان التوازن والوضوح.
موان مطلية بالالكر األزرق الغامق
توفّر احتياطي طاقة يكفي  70ساعة .وتُعرض مؤشرات التقويم الدائمة وأطوار القمر على
ّ
ٍ
وتتميز أقفاص الفوالذ أو الذهب الوردي البالغ قطرها  42مم بنظام "تبديل سريع" جديد لألحزمة القابلة للتبديل.
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